Lärarhandledning till ORD ÄR MAKT - ordkonst för åk 7-9
Namn: Ord är makt – en ordresa för ordresenärer
Tid: 3 träffar à 2 x 45 minuter
Mål:
- Öka medvetenhet om att ord är betydelsebärande och att ord och formuleringar kan skapa gränser.
-

Inspirera till nya tankegångar och resonemang kring den egna identiteten.

-

Visa olika sätt att använda ordkonst

Förberedelser:
-

Läraren bekantar sig med hela materialet och förbereder enligt listan inför varje lektion.

TRÄFF 1
Lektion 1
Ta med:
- Pass (skriv ut enligt instruktionerna i bilagan). Passen är elevernas ”pärm” där de samlar all information
från ordresan. Det är därför viktigt att de har sina pass inför varje lektion.
- Papper att flödesskriva på (obs, skriv ut tomma blad till passet).
- Klipp papperslappar till punkt 3, ”vart ska vi åka”.
- Ask/ burk eller liknande att lägga lapparna i.
- Högtalare, Spotify eller annan musik för inspiration.
- Listan på böcker och eventuella exempelböcker.
- Skriv ut bilderna på kroppsspråk.

1. Nytt pass!
Välkommen med på ordresan Ord är makt. Här ska vi fundera på ords betydelse, när vi använder
vilka ord och hur de ord vi använder påverkar oss som individer och vår omgivning. Resan kommer
att ske i klassrummet och i våra sinnen. Vi kommer att skriva lite och diskutera mycket. Resan
startar med att vi får nya pass.
•

Dela ut ett passen och fyll i.

2. Varifrån åker vi?
En resa startar alltid från oss själva. Vi utgår från vilka vi är som personer, vad vi är intresserade av
och vad vi vill uppnå eller vad som är vårt mål. För att veta det måste vi först veta varifrån vi åker.
•

Flödesskriv i 5 minuter till musik (t ex något härifrån), låt komma vad som kommer.
Det här gör vi för att väcka skrivmuskeln och starta nerverna som går mellan hand och
huvud. Det behöver inte vara sammanhängande eller ens riktiga meningar, man kan också
bara rada ord efter varandra. Under tiden som eleverna skriver ropar läraren ut ord på

måfå och när de hör ett ord ska de skriva det och fortsätta därifrån, oavsett var de är i
texten. De här texterna går ni inte igenom eller läser upp för någon, så man kan skriva vad
som helst.
Exempel på ord att ropa ut: katt, röd, salmiak, rädd, hungrig, grön, underlig, hatt, persilja,
kusin o.s.v.
3. Vart ska vi åka?
När man vet varifrån man åker kan man börja fundera på vart man ska åka. Vad är målet och vad
vill man uppnå? Beslutar man själv eller tar man hjälp och intryck av andra?
•

Nu ska vi vaska guld! Be eleverna hitta en mening eller en fras eller kanske till och med bara
ett ord som glimrar till extra mycket i det textsjok de just skrivit. Det kanske är något de
tycker är roligt, något de tycker är sorgligt, något som förvånar dem eller något de inte
förstår varifrån det kom.

•

Skriv ner det utvalda textsjoket på en lapp och sätt i burken. Alla drar sen en ny lapp ur
burken. Meningen eller frasen de får på den nya lappen är första meningen på en ny text.
Skriv den! Ungefär 5 minuter igen.

•

Slutligen gå igenom texterna och be eleverna läsa upp de nya texterna i klassen. Känner de
igen sin egen början?

Lektion 2
Ta med:
- Boken Klein av Axel Åhman
- Skriv ut listan på böcker, en lista till varje elev.
- Skriv ut exempelbilderna på kroppsspråk
1. Checka in!
Har alla upplevt känslan av när man tagit ett eget beslut? När man går mot det som är norm eller
när man bara vågar göra något nytt?
•

Högläsning, läraren läser texten Stora vägen ur boken Klein skriven av Axel Åhman.
Novellen handlar om byoriginalet Sven, som på nåder ibland få vara med gubbarna på
bensinstationen när de sitter och dricker kaffe. I slutet gör Sven en liten, liten revolt och
cyklar i väg mot det andra, okända hållet.

2. Säkerhetskontroll
Hur vågar man göra det som är annorlunda? Vem bestämmer vad som är rätt?
•

Eleverna funderar i små grupper kring hur man kommunicerar makt, både med ord och
utan ord. Tänk på kroppsspråk, hållning, ordval. Vad kan man tänka på om man inte vill såra
någon eller få dem att känna sig underlägsna?

•

Dela ut/visa exempelbilder på kroppsspråk. Eleverna diskuterar kring exempelbilderna i
gruppen. Vilka inbördes relationer har personerna i exemplen? Hur ser man det?

3. Boarding
När man ska ut och resa är det vanligt att man förbereder sig bl.a. genom att man tar med sig något
att läsa eller laddar ner filmer och poddar. Ofta blir sen boken/filmen/podden ett minne från resan
och om man ser t.ex. filmen igen senare så påminns man om resan man gjorde. På vår ordresa ska
vi läsa böcker.
•

Presentera boklistan. Alla elever och lärare väljer en eller flera böcker från listan! Gå
gemensamt till biblioteket och låna böckerna eller be eleverna låna och börja läsa till nästa
lektion. Boken ska läsas under projekttiden.

TRÄFF 2
Lektion 1
Ta med:

•

Pass (ha med några extra ifall någon tappat bort sitt)
Samla nyhetsartiklar eller hela dagstidningar. Gärna olika tidningar om möjligt. Ta med minst en
artikel eller tidning per elev.
Papper att skriva på (obs, skriv ut tomma blad till passet)

•

Skriv ut ”Monsunen” eller förbered att dela digitalt

•
•

Kontrollera att eleverna har sina pass.
1. Ta en tidning!
På längre flygresor delas det ofta ut dagstidningar från både avrese- och destinationslandet. Att
läsa dagstidningar är ett bra sätt att lära känna ett samhälle. Vilka värderingar finns i samhället, vad
anser man vara viktigt, vilka saker lyfter man fram som positiva och negativa o.s.v.
•

Låt varje elev välja en nyhetsartikel hen tycker är intressant och läsa igenom den noggrant. När de
har läst den, delas eleverna in i par och återberättar händelseförloppet i artikeln de läst för
varandra med egna ord utan att tjuvkika på artikeln.

2. Up up and away!
Vem bestämmer hur en historia berättas?
•

Be eleverna skriva om historien bakom nyhetsartikeln så att de är ett vittne till det som händer. De
ska berätta den ur sin egen synvinkel. Kanske de upptäcker något som t.ex. polisen eller
journalisten inte upptäckt?

3. Redo för landning!
Vad formar våra liv och vad leder fram till olika händelser i livet? Hur mycket kan vi själva påverka
och hur mycket är redan bestämt till exempel på grund av var vi bor, vem vi umgås med o.s.v.
•

Be eleverna skriva om historien en tredje gång. Den här gången berättar de historien bakom
nyhetsartikeln. Eleverna ska välja ut en av personerna som figurerar i nyhetsartikeln, sätta sig in i
hens liv och berätta händelseförloppet från hens synpunkt.

Lektion 2
Ta med:
•

Bekanta dig med https://www.morethanonestory.org/sv/play. Använd nätversionen eller låna
fysiska kort från Österbottens barnkulturnätverk Bark victoria.nylund@obotnia.fi Obs! tänk på att
postgången kan vara långsam så kontakta i tid om du vill låna korten.

•

Skriv ut ”Monsunen” eller förbered att dela digitalt. Det är bra om alla elever har möjlighet till egen
skärm/eget papper.

Framme!
1. Nya bekantskaper
På resor och i livet träffar man ofta nya människor från helt andra verkligheter och för att bli vän
med många är det bra att både kunna lyssna och berätta. Vem väljer du att umgås med och varför?
Vad styr dina val?
•

Lek med More than one story – korten. Korten är utvecklade för att bygga broar mellan människor i
alla åldrar, från alla bakgrunder och kulturer.

2.
•

Monsunen! Det är monsunvarning på semesterorten och ni är tvungna att tillbringa flera dagar
instängda i hotellet. Vem umgås ni med?
Låt eleverna läsa igenom texten och fundera över vilka personer på hotellet de tror de helst skulle
vilja tillbringa mera tid med. Varför väljer de just de här? Gå igenom deras val gemensamt i klassen
och låt de elever som vill presentera sina val. Öppna diskussionen mer. Kan man dra generella
slutsatser utgående från hur eleverna har valt? Är det t.ex. lättare att välja att umgås med
människor som är jämnåriga eller är intresserade av samma saker som man själv?

TRÄFF 3
Lektion 1
Sevärdheter!
Ta med:
- Pass (ha med några extra ifall någon tappat bort sitt)
- Skriv ut listan med känslor
- Skriv ut bilder på miljöer
- Eventuellt I-pad att filma med. Eleverna kan med fördel filma med sin egen telefon.
- Papper att skriva manus på (obs, skriv ut tomma blad till passet)

- Föremål med resetema t.ex. souvenirer, leksaksbilar, strandsaker o.s.v. ca 10 föremål för 20 elever.

1.
Hur beskriver du något för andra? Väljer du ofta att vara mera positiv än negativ? Vad är viktigt för dig när
du beskriver något? Kan beskrivningen påverkas av hur du känner dig?
•

Dela in eleverna i mindre grupper, ca 3-4 elever/grupp. Dela ut en miljöbild och en känslobild till
alla elever. Be eleverna titta på bilden och beskriva vad det ser, utgående från den känsla de
tilldelats. Miljön ska beskrivas antingen som om det är ett ställe eleven har besökt eller ett ställe de
inte besökt. T.ex. bild på berg och känslan avsky.

2. Lokala favoriter!
Hur fungerar reklam? Hur framställer man saker, miljöer o.s.v. så att de ser bra ut? Vilka ord kan användas
och vilka undviker man? Hur använder man språket för att sälja en grej?

•

Eleverna fortsätter arbeta i små grupper. Nu är uppgiften att göra en reklamfilm för en alldaglig sak.
Dela ut ett föremål per grupp, gärna lite ceremoniellt så att du visar upp sakerna en åt gången.
Reklamfilmen ska vara positiv och ha som mål att sälja en tjänst eller en upplevelse. Eleverna
skriver själva manus och filmar med egen telefon/skolans I-pad. Filmerna ska inte vara mer än en
minut långa.

Lektion 2
Ta med:
- Listan på vilken bok som eleverna läst
- Utvärderingsblanketten eller länken till utvärderingen
1. Lokala favoriter!
•

Färdigställ reklamfilmerna och titta på dem

2. Säga hejdå!
Många förknippar böcker i bokhyllan med resor de gjort eller olika perioder i livet. Ta emot boktips av
varandra innan vi avslutar resan.
Låt eleverna arbeta i par och intervjua varandra om boken de läst. De får ställa fem frågor var till varandra.
Uppgiften kan göras enbart parvis eller inför klassen. Ge eleverna några minuter på sig att förbereda frågor
och fundera på svaren och bestämma sinsemellan hur de vill lägga upp det.
… och hem igen!
2. Tripadvisor
När man kommit hem från en resa vill man gärna berätta för andra om vad man varit med om. Vad man har
upplevt, vad som varit nytt och annorlunda eller vad som varit exakt likadant som hemma.
•

Utvärdera resan

Litteraturlista
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Acevedo, Elizabeth: Poet X
För Xiomara Batista känns det som att hon inte har någon röst, ingen lyssnar på
henne, på vad hon vill och vad hon har att säga. Trots det verkar hon inte kunna
gömma sig. Sen hon växte i sin kropp syns hon för allt och alla och hon har lärt
sig att låta knytnävarna säga det rösten inte förmår. Men rösten inom henne går
inte att tysta och hon låter den skrika genom sidorna i sin anteckningsbok. En
gripande diktroman.

Asptjärn, Åsa: Perfekt väder för lidande
Vad händer när Bims mamma kommer hem från en arbetsresa med ny pojkvän och den
pojkvännen råkar vara Bims stora idol David Dovrâk!!!?

Bab Bonde, Jessica: Vi kommer snart hem igen
I serieform gestaltas sex människors vittnesmål om Förintelsen. Några av dem som var barn
då lever ännu och kan berätta om hur det var. Vad som hände dem och deras familjer. Vad
de kände. Hur de överlevde. Vad de förlorade.
1

Backman, Fredrik: Björnstad
Invånarna flyttar från Björnstad och jobben blir allt färre, men ändå lever drömmen om
forna glansdagar – och det är hockeyn som är räddningen. Allt hopp sätts till det lovande
juniorlaget och den kommande semifinalen förväntas sätta staden på kartan igen.

Bengtsson, Torsten: Mörka krafter
John och Rita går i åttan. En händelse i omklädningsrummet efter gympan får dem att
genom ett skolarbete fördjupa sig i andra världskriget och Förintelsens mörker. De vill ta
reda på vad som hände och försöka förstå hur och varför det kunde ske.

Bjärbo, Lisa: Fula tjejer
På en högstadieskola i Gnesta startar någon instagramkontot Fula tjejer. Både populära och
mindre populära tjejer får foton på sig själva publicerade där, och på skolan sprids en skräck
för att sticka ut, för att bli nästa offer.

Bruggemann, Wibeke: Lycka är för losers
Phoebe Davies är övertygad om att kärlek är något som bör undvikas till vilket pris som helst.
Varför skulle man gå omkring och oroa sig för något som ändå bara gör att man blir en total
idiot?
2

Eriksson Sandberg, Moa: Korridorer – 12 noveller om högstadiet
Tolv berättelser om högstadiet som vränger och kränger och skaver. Om kärlek, vänskap och
hjärtesorg. Om rasism, klass och revansch. Om hemligheter, skam och jublande lycka.

Farrokhzad, Athena: Berör och förstör – dikter för unga
Berör och förstör presenterar nya dikter för unga och tar död på myten att poesi är något
obegripligt och till för endast ett fåtal.

Frey-Skøtt, Emma: När allt förändras
När allt förändras är en bok om hjärtesorg och svek skriven med ett lätt och direkt språk fyllt
av känslor. Emma Frey Skött har gjort en finstämd och lättillgänglig skildring av hur snabbt
livet kan gå från lycka och förälskelse till sorg, mörker och ilska i den här lättlästa boken för
unga läsare.

Hammar, Marie: Rutiga byxor funkar inte här
Tänk Bridget Jones som 13-åring, korsad med Sune, och som utspelar sig på Solsidan då har
du Ottilia, en riktig anti-hjälte som kommer att locka till många skratt.

3

Lövenstam, Sara: En stark nolla
Texas blir indragen i en lek med identiteter, där både vänskap och kärlek står på spel. Kanske
är man som mest sann mot sig själv när man låtsas vara någon annan?

Marsh, Katherine: Under samma himmel
Europa skakas av flera svåra terrordåd, med utegångsförbud, rädsla och hat som följd. Det
påverkar både Max och Ahmed, fast på olika sätt.
Killarna lever sida vid sida, först utan att känna till varandra, men när deras vägar till slut
korsas inleder de en trevande vänskap. Max vill på något sätt hjälpa Ahmed, men vet inte
hur.

Mathieu, Jennifer: Moxie
Vivian har fått nog. Hon väljer att göra något. I skolan börjar tjejer, som Vivian inte ens
känner, kalla sig för Moxie girls, och snart kan ingen längre blunda för sanningen. Det är dags
för revolution.

4

Möller, Wilma: Allt att vinna
Nora ska tillbringa några veckor på galopptävling med sin älskade häst Kasimira. Med på
tävlingarna är också bästa vännen Lydia, och tävlingsryttaren Leon med bruna och varma
ögon. Allt pekar mot att det här blir de bästa veckorna på hela sommaren. Men redan en av
de första kvällarna får Leon ett hotbrev och en av de favorittippade ryttarna försvinner.
Någon är ute efter att sabotera tävlingarna, och denna någon är inte rädd för att använda
våld ...

Nordin, Magnus: Röd zon
Joel är den ende överlevande efter krig, diktatur och pest. Han bor i en pytteliten lägenhet
med kokvrå på sjunde våningen i ett studenthotell på Norra Stationsgatan i Stockholm.
Utanför Zonen står sönderbombade hus längs öde gator. En dag kommer en röd ballong,
med påmålad mun och ögon, flygande. Det kan vara betyda en sak: Joel är inte ensam. Men
vem har skickat ballongen?

Nääs Sundemyr: Den svarta boken
Trettonåriga Gabriel kommer över en bok som får folk att försvinna. Är det ok att använda
boken mot skolans värsta mobbare?

5

Rowell, Rainbow: Sista chansen
Det är sista kvällen som Deja och Josiah jobbar på marknaden. Josiah är vemodig, men Deja
har en plan: i stället för att deppa kan de kolla in allt kul och smaka på allt gott som finns på
marknaden. Och det är hög tid att Josiah låter snyggingen i Kolakiosken veta att han drömt
om henne i tre år

Sahlin, Pär: I väntan på mitt ovanliga liv
13-åriga Silas lever ett helt vardagligt liv som kanske är lite för vanligt, för förutsägbart. I Silas
lägenhetshus bor djävulen på botten (mobbaren Viggo) och ängeln på toppen (coola, snygga,
orädda Narin). Silas är upp över öronen förälskad i Narin, men trots att de går i samma klass
har de aldrig pratat. Silas enda vänner är 80-åringarna Gun och Åke och deras hund Tubben.
Silas känner att någonting måste hända.

Strandberg, Mats: Slutet
Du är sjutton år gammal. Det är sommar och världen ser ut precis som vanligt. Men du vet
vad som är på väg. Om en månad är vi alla borta.
Vad vill du göra den sista tiden? Vem vill du vara med när allt tar slut? Hur känns det att veta
exakt vilket klockslag du ska dö? Och vad spelar ett liv mer eller mindre för roll?

6

Tan, Shaun: Ankomsten
En grafisk roman helt berättad i bilder. Tack vare de fantastiska illustrationerna sveps man
handlöst med. Det är en tidlös berättelse om ensamhet och sorg, men också om det ljus som
uppstår när en främling öppnar sin famn för den som inget har.

Thomas, Angie: The Hate U Give
Sextonåriga Starr Carter lever i två världar: den fattiga förorten där hon bor och den fina
privatskolan inne i stan. Hennes tillvaro krossas när hon blir ensamt vittne till hur polisen
skjuter ihjäl hennes barndomsvän Khalil.

Woltz, Anna: Alaska
Det är första dagen på nya skolan, och Sven vet att han måste göra något. Något lysande,
något överraskande, något som alla kommer prata om. Något som märks mer, än det som
han vet kommer hända sedan.

Åhman, Axel: Klein : noveller
Det är svårt att växa upp. Ofta är det också smärtsamt, som då man vill vara sin pappa till
lags och får en verktygsback på foten. Eller då den första ölen ska pressas ner, hur illa den än
smakar.
Miljöerna, om det så är simhallens bastu, bensinstationen eller skidspåret hittas ofta på den
österbottniska landsbygden, där såväl byoriginal som kommunalpampar får komma till tals.
7
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Monsunen
Österbotten Edition

1. Inger Enbär 78 år. Inger bor centralt i lägenhet sen hon blev änka, men hon är uppväxt på
landet. Är här varje vinter för att värmen är så bra för hennes stela leder. Inger hör lite dåligt men
pratar desto mer. Inte religiös.
2. Bodil Anderssén 69 år. Bodil är uppvuxen i samma by som Inger och är också här av hälsoskäl.
Bodils familj har haft travhästar och hon älskar att prata hästar.
3. Camille Meidner 23 år. Camille är konststuderande från Frankrike. Hon talar fem språk flytande
och har bott i Österbotten i ett år nu. Hon är mycket intresserad av det övernaturliga. Hon saknar
sin familj i Frankrike och har mycket ångest. Judinna.
4. Kaj Frii, 42 år. Kaj är lite frustrerad över att sitta fast på ön. Vanligtvis leder Kaj en framgångsrik
arkitektbyrå i Vasa, springer maraton och har svårt att sitta still. Han driver även ett träningskonto
på Instagram med maraton-tema. Kaj går i kyrkan regelbundet.
5. Oliver Frii, 9 år, Kajs son. Spelar Pokemon go och kan allt om alla pokemon. Han är frustrerad
över att han bara når ett pokestop från hotellet, men roar sig med att spela spel på iPaden istället.
Sjunger i församlings barnkör.
6. Marie Frii, 38 år. Kajs fru. Marie är lågstadielärare och springer också marathon, men hennes
verkliga passion är inredning och hon samlar på Arabia-porslin som hon köper på loppis. Går också
i kyrkan regelbundet.
7. Dang Ngyuen, 17år. En kille med övermycket energi och ett skratt som hörs över hela hotellet.
Gillar att spela alla sorters bollsporter, men mest fotboll. Spelar i sitt lokala lags B-juniorlag.
8. Jenny Ngyuen, 18 år. Syster till Dang, tillbringar tiden med att studera inför studenten. Vill bli
läkare och/eller jobba i FN och diskuterar gärna politik och samhällsfrågor. Slappnar av med att se
make up-tutorials på youtube.
9. Kieu Nguyen, 51 år. Mamma till Dang och Jenny. Född i Vietnam, men flydde till Österbotten för
30 år sen. Jobbar som löneräknare och är ganska tystlåten. Älskar sudoku och spelar gärna schack.
Ganska strikt med sina barn.
10.Samir el Amir, 23 år. Samir kom som ensamkommande flyktingbarn från Somalia till
Österbotten för tio år sen. Jobbar med en app som ska revolutionera balansering av hissar. Technördig som gärna spelar piano när han får tråkigt. Sunnimuslim.
11.Chuck Skiffington, 32 år, amerikan som flyttade till Österbotten för kärleken. Sjunger karaoke.
Högt och ofta. Jobbar på fabrik men drömmer om att starta eget företag, han ska bara få den
perfekta företagsidén först.

12.Tanja Skiffington, 35 år, Chucks fru. Närvårdare. Det här är Tanja och Chucks första semester på
tumanhand. Även om Tanja älskar sina tre barn, tycker hon det här är superlyxigt att var här
ensam. Är duktig och snabb stickare och gillar återbruk. Laestadian.
13.Helge Andersson, 47 år, socialarbetare. Fågelskådare som ständigt har en kikare och en kamera
i högsta hugg. Spelar bas i hårdrocksband på hobbynivå. Växte upp i frikyrka men trivdes inte där
och lämnade allt religiöst för 25 år sen.
14.Lahja Andersson, 13 år. En tjej vars största intresse är skolans hejarklack och dans. Följer
senaste danstrenderna på tiktok.
15.Johannes Andersson, 15 år. En vältränad badmintonspelande kille som äter mer än någon
annan på buffén. Tillbringar en del tid i gymmet och en del i poolen. Älskar högljudd hårdrock,
precis som pappa.
16.Lumi Andersson, 4 år, har katter som största intresse. Leker ofta katt när hon inte leker i poolen
med sina äldre syskon.
17.Laura Andersson, 43 år, också socialarbetare. Laura kunde inte ett ord finska när hon träffade
Helge. Hon pratar fortfarande helst svenska, men tycker om finsk musik. Har nyligen varit utbränd,
men jobbar nu på deltid. När hon inte arbetar målar hon helst i olja, intresset hittade hon under
sjukskrivningen.
18.Vanja Petrov, 32 år, entreprenör som nyligen köpt in sig i flera minkfarmer. Ursprungligen från
Sankt Petersburg. Har tre olika mobiltelefoner som hon alltid har med sig. Alltid välklädd och fixad.
Simmar 2000 meter i poolen varje morgon.
19.Herkules Sundqvist, 25 år. Hotellets trubadur som drömmer om att slå igenom med sin egen
musik. Tycker om att läsa om olika slags konspirationsteorier på nätet. Inte religiös, men tror på
olika energier i universum.
20.Petter Schauman, 27 år, Herkules kompis som hälsar på. Delar ut post, men har en podcast där
han berättar spökhistorier på roligt sätt. Han hoppas att han ska snart få sponsorer till den. Gillar
att surfa och vårdar sitt skägg väl.
21.Fatima Azzi, 24 år. Jobbar med att sälja mobiltelefoner i butik. Fatima var med i Robinson för
några år sedan och folk känner ibland igen henne, trots att hon inte vann. Tycker om utmaningar
och skulle gärna söka till Robinson igen, om hon bara fick. Muslim.
22.Rasmus Eklund, 24 år. Fatimas pojkvän. Ganska blyg, studerar på Hanken och skulle aldrig söka
till Robinson, men tycker det är coolt att Fatima varit med. Har nyligen börjat köpa aktier och
pratar helst om det.
23.Börje Sundelin, 63 år. Pensionerad busschaufför. Tycker om att dra pappa-skämt och det bästa
han vet är att leka med sina barnbarn. Ser gärna på sport på tv och sitter i kommunfullmäktige.
Pratar mycket.
24.Monika Sundelin, 60 år, jobbat på bank hela livet men nu nybliven pensionär. Börjes fru.
Rullstolsburen sen barn. Läser mycket och släktforskar. Känner alla och vet allt.

25.Danuta Tomchyk, 46 år. Klassisk musiker, spelar och undervisar violin. Är mycket
kulturintresserad och har vägrat skaffa smartphone. Yogar mycket. Katolik.
26.Adam Tomchyk, 54 år, poet och gift med Danuta. Också mycket kulturintresserad, men har
smartphone. Spelar Candy Crush på den i smyg för Danuta. Är lite uttråkad på sitt liv och skulle
ibland vilja rymma från allt. Katolik.
27.Viola Tomchyk, 17 år. Dotter till Danuta och Adam. Spelar i juniorlandslaget i hockey. Tycker
föräldrarna är pinsamma och skulle helst vara hemma med sina kompisar istället. Icke-troende
katolik.
28.Salman Singh, 39 år, jobbar i växthus, hemma från Nepal men flyttade till Österbotten för att
studera. Älskar att odla grönsaker och laga mat. Ser gärna på skräckfilm eller gör pranks på sin fru.
Har ett skratt man blir smittad av. Hindu.
29.Sonia Singh, 35 år. Språklärare och gift med Salman. Mycket högljudd och glad nästan jämt.
Älskar mode och syr gärna egna kläder. Har lite ålderskris och skulle gärna vara yngre än vad hon
är. Hatar när Salman prankar henne.
30.Sheriff Adebayo, 19 år, studerar till bilmekaniker. Älskar att skruva bilar och vill öppna egen
verkstad. Hemma från Nigeria, men flyttade till Österbotten för studierna. Lyssnar helst på
gammal soul som han kan sjunga med i. Sjunger falskt.
31.Kevin Sandvik, 19 år, avbytare och Sheriffs bästis. Kevin festar mycket och kan vara lite stökig
ibland, men tänker att han ska lugna ner sig när han hittar en flickvän. Vill väldigt gärna gifta sig
och skaffa barn. Tycker om att vara på älgjakt.
32.Diana Björkskog, 24 år. Grafisk designer som kickboxas på fritiden. Har två hundar som hon
gärna pratar om. Färgar en ny hårfärg varje månad och har gärna t-shirts med feministiska
budskap. Har många tatueringar och är vegan.
33.Evelina Lind, 20 år. Frisör och Dianas flickvän. Träffade Diana på kickboxningen. Tycker om att
se på romantiska komedier och gråter alltid till dem. Är nästan blind utan sina glasögon och
bränner sig alltid i solen. Är nervös över resan.
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